
ومضات رمضانية

قرارات »املركزي«.. شجاعة
اعتبر رئيس الشركة املصرية للصرافة واألعمال املالية وعضو 
املجال��س القومية املتخصص��ة إبراهيم املزالوي، نفس��ه من 
الش��خصيات التي تتس��م بالهدوء في اتخ��اذ القرارات فهو ال 
يلجأ إلى اتخاذ أي قرار قبل التحاور مع املقربني ممن يثق فيهم 

وصوال لقرارات سليمة ومحايدة في نفس الوقت.
ويقول املزالوي، مازلت أتذكر موقفا تعرضت له وكان له تأثير 
كبي��ر في تغيير مج��رى تفكيري باحلياة ، 
ويضي��ف: »عندما كنت طالب��ا في اجلامعة 
سافرت إلى الس��ويد وأقمت في احد بيوت 
الش��باب في الغابات وفى الليل كان يتجمع 
الشباب من جميع أنحاء العالم حول النيران 
للسهر وتبادل األحاديث وعندما بدأت احلديث 
ل��م أتردد وقلت مباش��رة ان هناك اختالفا 
كبيرا بني الشرق والغرب وبصراحة فالغرب 
»منحلني« وبطبيعة احلال رد احد الشباب من 
احدى الدول األجنبية بثقة بأن هناك نس��بة 
انحراف أخالقية في الشرق تفوق الغرب وبدا في ضرب األمثلة 
خاصة انها مستترة ولكن في الغرب فإنها تتسم بالوضوح وال 
تلف بورق الس��وليفان إلخفائها، ومع استمرار تبادل احلديث، 
وج��دت بالفعل انه ليس كل ما يؤمن ب��ه الفرد يكون صحيحا 
بل البد من االس��تماع للرأي اآلخر والتعرف على أفكاره دون 
غضب أو إسفاف بذلك الرأي وعدم التعصب والتمسك بالرأي 
اخل��اص ب��ي، وبالفعل كان لهذا املوقف نعم��ة من نعم اهلل في 
حياتي حيث أفادني بصورة كبيرة ومازلت أسير على نهجه فال 
مكان للتشبث برأي واحد فقط بل يجب االستماع إلى أصوات 

وآراء اآلخرين.
إلى ذلك، أعرب املزالوي عن تفاؤله جتاه السياسة النقدية املطبقة 
حاليا في السوق النقدي األجنبي املصري، مشيرا إلى أن هناك 
اس��تقرارا في التعامالت على العملة الدوالرية أمام اجلنيه في 
السوق املوازية وهي ظاهرة جديدة وتعد اجتاها ايجابيا متهيدا 
للوصول إلى السعر املوحد مع السوق الرسمي، وقال ان السعر 
املوحد للتعامل على الدوالر شهدته السوق النقدية مرتني أوالهما 
مع بداية إنشاء شركات الصرافة أوائل التسعينيات والثانية منذ 

حوالي 10 سنوات.
ووصف محاف��ظ البنك املركزي طارق عامر بأنه ش��جاع في 
اإلجراءات التي يتخذها من إغالق الش��ركات املخالفة وتشديد 
احلمالت الرقابية ألنها قرارات س��تصب في إطار القضاء على 
السوق السوداء واملضاربة على العملة ولكنها حتتاج إلى وقت 

حلني ظهور نتائجها اإليجابية على السوق.
إعداد: ناهد إمام

إبراهيم املزالوي

صفحة تهتم بشؤون مصر مصرية
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أزمة السيراميك تشتعل على احلدود السودانية
في تطور سريع ألزمة تكدس البضائع املصرية على احلدود مع السودان وبعد تعنت اجلمارك السودانية 
بوقفها تطبيق اإلعفاء اجلمركي على السيراميك املصري رغم استيفائه لقواعد املنشأ املنصوص عليها 
في اتفاقية الكوميسا واتفاقية التيسير العربية، تقدمت شعبة صناعة السيراميك باحتاد الصناعات 
بشكوى عاجلة جلامعة الدول العربية وسكرتير عام الكوميسا ورئيس مجلس أعمال 
الكوميسا إللزام السودان بتطبيق االتفاقيات التجارية مع اجلانب املصري. وطالبت 
املصانع املصرية باستئناف متتع الصادرات املصرية باإلعفاء اجلمركي.
القاهرة ـ ناهد إمام 

رسائل سرية: عدد كبير من النواب تلقى رسائل سرية من احلكومة 
بصورة ودية حلظر حصول أي نائب على وحدات س����كنية من 
مشروعات اإلسكان التي تبنيها الدولة اآلن وتستهدف احلاالت 
األكثر إحلاحا فقط وفى مقدمته ش����اغلي املناطق العش����وائية 
األشد خطورة وحاالت الزواج احلديث والفئات محدودة الدخل 

من صغار السن.
>>>

مليون إمس��اكية: أعضاء في مجلس النواب طبعوا اكثر من مليون 
إمساكية رمضان في مطابع القطاع اخلاص بعضها عليها أسماؤهم 
فقط وأخرى جمعت بني االسم والصورة معا وتهنئة من النائب بحلول 
شهر رمضان املبارك.. أعضاء حمالت النواب يقومون بتوزيعها أمام 

أبواب املساجد في القاهرة واحملافظات.

دعم مركز الشباب: أعضاء جلنة الشباب في مجلس النواب طالبوا 
احلكومة بتوزيع 50 مليون جنيه إضافية على مراكز الش����باب 
ق����ي القرى والنجوع واملراكز خاصة ف����ي محافظات الصعيد.. 
األعضاء اتهموا احلكومة بتعم����د دعم األهلي والزمالك وأندية 

القمة دون أندية األقاليم.
>>>

انتفاضة غضب: العديد م��ن العبي كرة القدم انتابتهم موجة غضب 
في أعقاب تس��رب معلومات عن محاوالت أعضاء في مجلس النوب 
للضغط على احلكومة من اجل حتصيل ضرائب تصاعدية على عقود 
الالعب��ني أولها منحة توقيع على الالع��ب احملترف والثانية تفرض 

سنويا على ما يصرف لهم من أقساط للعقود.
>>>

مأدبة الرحمن: قيادة برملانية كبيرة ومش����هورة سابقة اتفقت 
مع املقربني إليه في دائرته االنتخابية السابقة في احد األحياء 
الشعبية الشهيرة على إقامة مأدبة الرحمن في مواجهة املسجد 

الش����هير في املنطقة اعتبارا من أول أيام رمضان وتقدمي نفس 
الوجبات الفاخرة ورصد مبلغ كبير للتنفيذ خاصة لشراء عجول 

يتم ذبحها بواسطة اجلزارين.
>>>

قرار س��ري: األمانة العامة ملجلس النواب أصدرت قرارا سريا مبنع 
دخول مساعدين للنواب إلى مقر البرملان نهائيا، ما أثار غضب النواب 
ألنهم يعتم��دون عليهم في احلصول على موافق��ات من الوزارات 
املختلف��ة على الطلبات املقدمة لهم من أبناء دوائرهم والبعض يقول 

ان املنع لدواع أمنية وآخرون يقولون انه الزدحام البرملان.
>>>

قررا مفاجئ: ش����ركة مصر للطيران أغلقت مكتبها القائم مبقر 
مجلس النواب بصورة مفاجئة ودون إعالن األس����باب رغم أن 
البرمل����ان كان يس����تفيد منها في احلجز على طائرات الش����ركة 
للوفود الرس����مية أو الرحالت الداخلية للنواب من احملافظات 

احلدودية البعيدة.

طلب مصاحلة: قيادة إدارية برملانية شغلت منصب قيادة ادارة 
دوالب العمل في األمانة العامة على مدى اكثر من 30 س��نة، 
وقدم استقالته، بعد عامني من ثورة 25 يناير يجري اتصاالت 
مع مجموعة م��ن احملامني الكبار للتقدم بطلب املصاحلة مع 
الدولة مقاب��ل إغالق ملف احلكم الص��ادر ضده في قضية 
الكس��ب غير املش��روع ضمن رموز عهد الرئيس األس��بق 

حسني مبارك.
>>>

الديبلوماس��ية الش��عبية: رئيس تيار سياسي س����بق له القيام 
بجوالت خارجية ومعه عدد من احملاسيب واألصدقاء حتت مسمى 
الديبلوماسية الشعبية، يستعد الستئناف جوالته املكوكية إلى 
بعض الدول األوربية خالل أيام لتطويق اآلثار السلبية املترتبة 
على حادث سقوط الطائرة املصرية وعقد لقاءات مع السياسيني 

في هذه الدول.

دبـة النملـة

دبــور

إنشاء جلنة لتصنيف املشاكل املتعلقة باملستثمرين قبل عرضها على »فضّ املنازعات«

مراجعة كافة التشريعات اخلاصة بجذب االستثمار
القاهرة - ناهد إمام 

أكدت وزيرة االستثمار داليا خورشيد في تصريح ل� »األنباء« 
أن ال����وزارة تقوم حاليا بالعمل على مراجعة كل التش����ريعات 
اخلاصة باالس����تثمار، وذلك من أجل جذب وترويج االستثمار، 

إضافة إلى تسهيل اإلجراءات اخلاصة باملستثمرين.
وقال����ت إن جلنة فض املنازعات بحثت 26 مش����كلة متعلقة 
باملس����تثمرين خالل انعقاد اجللسة األخيرة للجنة، في مدة لم 
تتجاوز ساعة ونصف الساعة، وذلك من أجل العمل على تسهيل 

اإلجراءات جلميع املستثمرين. 
وأوضحت أن الوزارة ستركز خالل الفترة املقبلة على توفير 
حوافز استثمارية مشجعة وجاذبة للقطاع اخلاص للدخول في 
مجاالت النشاط االقتصادي املختلفة، وتشجيع القطاع اخلاص 
احمللى واألجنبي على متويل املشروعات االقتصادية والتنموية 

في مصر.
من ناحية أخرى، وفى تصريحات صحافية أعلنت خورشيد انه 
مت إنشاء جلنة لتصنيف املشاكل املتعلقة باملستثمرين قبل دخولها 
جلنة فض املنازعات، خاصة أنه توجد بعض املشاكل البسيطة 

للمستثمرين، ومن املمكن حلها قبل الدخول في اللجنة.
وقالت إن احلكومة تستهدف جمع بني 5 و10 مليارات دوالر 
من طرح الشركات احلكومية في البورصة، مشيرة إلى أن طرح 
الش����ركات في البورصة س����يكون طرحا جزئيا لضمان بقائها 
حتت نفس اإلدارة. وأضافت أن برنامج الدولة لطرح الشركات 
سيستغرق فترة زمنية تتراوح ما بني 3 و5 سنوات، الفتة إلى 

أن الوزارة في مرحلة الفرز للشركات اجلاهزة للطرح حاليا.
وقالت إن القطاعات التي ستطرح جزئيا في البورصة مثل 

الطاقة والبترول والقطاع املصرفي.
وأحملت إلى أن هناك تعديالت في الالئحة التنفيذية لسوق 
املال في بندين )االس����تحواذ وحقوق األقلية( وننتظر صياغة 
قانونية لهما. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على حتسني مناخ 
االستثمار وجذب االستثمارات املباشرة بالتعاون مع جهات الدولة 

من وزارة املالية والبنك املركزي ووزارة التخطيط.
وأضافت وزيرة االس����تثمار، إن الوزارة تستهدف الوصول 
بترتيب مصر في تقرير ممارسة أداء األعمال الصادر عن مؤسسة 
التمويل الدولية التابعة ملجموعة البنك الدولي إلى املرتبة 30 من 

أصل 189 دولة يغطيها التقرير، وذلك بحلول عام 2030.
وقالت إن ترتيب مصر في آخر تقرير صادر عن املؤسس����ة 
الدولية كان 131، وهو ما يعد تراجعا عن ترتيبها عام 2010 حيث 
كانت مصر في املرتبة 106، مؤكدا أن وزارة االستثمار تستهدف 
الوصول بترتيب مصر في هذا املؤش����ر إل����ى املرتبة 60 عامليا 
بحلول عام 2020. وأشارت خورشيد إلى أن برنامج وخطة عمل 
الوزارة تتضمن اس����تكمال اخلريطة االستثمارية، التي تشتمل 
على مشروعات قومية ومشروعات ذات حوافز مختلفة للشركات 

الصغيرة واملتوسطة.

انتشرت أجواء ونسائم شهر رمضان مبحافظات احملروسة، 
ولكن ترى في وجوه الباعة حالة من احلزن لقلة اإلقبال على 

شراء فوانيس رمضان، وكانت املفاجأة وهي عزوف املواطنني 
عن شراء الفوانيس وانخفاض نسبة البيع عن معدالت 

السنوات املاضية، وذلك الرتفاع األسعار التي تبدأ من 50 
جنيها وصوال إلى 300 جنيه على حسب األحجام واخلامات 

املستخدمة في صناعة الفوانيس، فيما عادت األشكال القدمية 
املصنوعة من احلديد املطلي بالنحاس باإلضافة إلى الفوانيس 

التي تعمل بالشموع والتي يقبل على شرائها املواطنون 
بكثافة لرخص ثمنها والتي تبدأ من 15 جنيها بينما انتشرت 

الفوانيس املصنوعة من األقمشة امللونة التي تشتهر بها األجواء 
الرمضانية ويبدأ سعرها من 50 جنيها وحتى 200 جنيه.

جلسة برملانية عاصفة على وزيري »الصحة« و»التعليم«
القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

أصابت لعنة وزير التربية والتعليم د.الهاللي الشربيني زميله 
وزير الصحة د.احمد عماد الدين حتت قبة مجلس النواب في أول 
جلسة مواجهة له مع نواب الشعب بلغت ذروتها بتحميل الوزير 

مسؤولية الفساد في وزارته.
وفي جلسة عاصفة بالبرملان ملناقشة 47 طلب احاطة حول سوء 
اخلدمات الصحية حمل النواب الوزير قضية الرشوة الكبرى في 
وزارته التي ارتكبها مستشاره اخلاص الذي عينه واختاره هو دون 
غيره وان على الوزير أن يقدم استقالته من منصبه فورا ملسؤوليته 
الكاملة عما يحدث، في نفس الوقت جاء مطلب نائب بعدم الوفاة 
بعد اخلامسة مساء ليكون مثارا للضحك لكنه عاجلهم باإلشارة إلى 
أن مكاتب الصحة تغلق أبوابها في اخلامسة مساء، مطالبا الوزير 

بفتح مكاتب الصحة في ورديات على مدى 24 ساعة.
وأشار النواب إلى أن كثيرا من املستشفيات تعانى عجزا شديدا 
سواء في األسرة أو الدواء، مطالبني بسرعة تشغيل املستشفيات 

املركزية لعالج املرضى.
م���ن جانبه، أكد وزير الصحة د.أحم���د عماد الدين أن تطوير 
املستشفيات أحدا محاور وزارة الصحة سيكون بتكلفة 8.3 مليارات 
جنيه لتحسني املنظومة الصحية بالكامل، على مستوى 27 محافظة 
واعت���رف بوجود محافظات تعاني م���ن تدني اخلدمات الصحية 

مقارنة مبحافظات أخرى.
وان���ه مت البدء فعليا في تطوي���ر الوحدات الصحية بتكلفة 5 
مليارات جنيه، وهن���اك 78 مليون دوالر قرضا منذ 2008 لم يتم 
استغالله، مت إدخاله لتطوير عدد من الوحدات الصحية في محافظات 
الصعيد. كما كشف الوزير أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار 
الدواء مؤخرا، نتيجة ألنه لم يتم حتريك األسعار منذ 1995، فضال 
عن زيادة أسعار املواد اخلام، وارتفاع سعر صرف الدوالر وأنه مت 
التالعب بالقرار حيث تبني قيام بعض الصيدليات بزيادة السعر 

على الوحدة »الشريط« وليس على سعر العلبة كاملة.
إلى ذلك شن النواب هجوما حادا على وزير التربية والتعليم 
د.الهاللي الشربيني بعد فضيحة تسريب امتحان التربية الدينية 
للثانوية العامة مما اضطر الوزارة الى الغاء االمتحان وتأجيله، 
فيم���ا تضاربت األنباء عن مصير الوزير، حيث تناقلت معلومات 
عن تقدمي الوزير اس���تقالته إلى رئيس احلكومة لرفع احلرج عن 
النظام السياس���ي، في الوقت ال���ذي قالت مصادر اخرى أن هناك 
نصائ���ح تلقاها الوزير من احلكومة بتقدمي اس���تقالته او اقالته 
من اجل امتصاص غضب ال���رأي العام ومئات اآلالف من الطالب 

وأولياء األمور.

في حتد جديد ل��وزارة التربية والتعليم 
كتبت صفح��ة »ثورة التعليم الفاس��د« 
إحدى صفحات الغش على مواقع التواصل 
االجتماعى أنها سوف تنشر اليوم امتحان 
اللغة االجنليزية للثانوية العامة وامتحان 

منطق نظام حديث للثانوية األزهرية.
يذكر أن رواد موقع التواصل االجتماعى 
»فيسبوك«، تداولوا صورة لورقة األسئلة 
واألجوبة النموذجية زعموا أنها المتحان 
اللغة اإلجنليزي��ة للثانوية العامة »نظام 
حديث« املقرر أدائه اليوم الثالثاء، وذلك 
من خالل موقع قام بتس��ريب االمتحان 

باألجوبة اخلاصة به.

حبس 12 مسؤواًل ب�»التربية والتعليم« 

إلى ذلك، قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية 
حبس 12 مسؤوال بوزارة التربية والتعليم 
15يوما على ذم��ة التحقيقات في واقعة 

تسريب امتحانات الثانوية العامة.
واملسؤولون الصادر ضدهم قرار احلبس 

هم أعض��اء في جلنة وض��ع امتحانات 
الثانوية العامة، ومس��ؤولون عن مطابع 

االمتحانات.
ووجه��ت له��م النياب��ة ته��م اإلضرار 
العم��د مبصلحة جهة عملهم وتس��ريب 

االمتحانات.

القبض على مسربي امتحانات الثانوية 
ب� »فيسبوك«

كما ألقت أجهزة األمن القبض على مسربي 
امتحانات اللغة العربية للثانوية العامة.

وقال��ت وزارة الداخلية إن أجهزة األمن 
متكن��ت من حتديد القائم��ني على إدارة 
صفحة عل��ى موقع التواصل االجتماعي 
»فيس��بوك« لتسريب أس��ئلة وإجابات 
امتحان��ات الثانوية العام��ة نظير مقابل 
مادي. وأضافت أنها ومن خالل االستعانة 
بالتقنيات احلديثة من فحص فني وتتبع 
البصم��ة اإللكترونية لضب��ط العناصر 
املتورطة في إنشاء صفحات على مواقع 

التواصل االجتماعي، مت رصد وجود صفحة 
باسم »ش��اومينج بيغشش ثانوية عامة« 
مبوقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، 
حيث يقوم القائمون عليها بنشر صور 
ومنشورات حتتوي على أسئلة وإجاباتها 
المتحانات مراحل دراسية مختلفة حال 
تأدية الطالب لها حتى يتسنى لهم الغش 
واحلصول على اإلجابات من خالل أجهزة 
إلكترونية وأجهزة محمول يحملها الطالب 

داخل جلان االمتحانات.
وقالت الوزارة إنه بتتبع الصفحة املشار 
إليها ورص��د رقمها التعريفي مت حتديد 

القائمني عليها وهما:
1. أحمد.أ.ح - مواليد 1996- طالب بالفرقة 
األولى مبعهد نظم معلومات ومقيم بالوراق 

اجليزة.
2. عب��داهلل.ش.ا - موالي��د 1996 - طالب 
بالفرقة الثانية بكلية التجارة وإدارة األعمال 
ومقيم بدائرة مركز ش��رطة س��نورس 

بالفيوم.

القاهرة ـ مجدي الحبشي

قررت هيئة مكتب مجلس النواب تفعيل 
م��واد العقوبات في الالئح��ة الداخلية 
للبرمل��ان اعتب��ار من جلس��ات األحد 
الق��ادم والتي تصل بالنائب املزوغ من 
حضور اجللسات الى الفصل من عضوية 
البرملان وذلك في أعقاب ما وصفه عدد 
من النواب بالفضيحة البرملانية وفشل 
رئيس املجلس د.علي عبد العال في انعقاد 

آخر جلسات املجلس بعد ان فشل على 
مدى 90 دقيقة ف��ي جمع النواب لبدء 
اجللسة في ظل حضور 60 نائبا فقط 

من اصل 594 نائبا.
من ناحية أخرى يبحث مكتب البرملان 
أزمة فقدان النواب للكروت الذكية التي 
يتم بها التصويت داخل القاعة وجلوء 
البع��ض من النواب إلى احلصول على 
كارت زميله عند احلديث بينما ال يتمكن 
من التصويت على القوانني والقرارات 

التي يتخذها البرملان.
وطالب عبدالعال االلتزام باحلضور خالل 
اجللسات العامة اعتبارا من االحد ألن 
اغلبية القوانني التي نص عليها الدستور 
مكملة للدس��تور وتستلزم التصويت 
عليها بأغلبية ثلثي األعضاء، وأضاف أن 
من ضمن األمور التي تستلزم حضور 
النواب هي مناقشة امليزانية حيث يجب 
املوافقة عليها قبل 30 يونيو، مؤكدا أن 

منظر القاعة بهذا الشكل غير مقبول.

»صفحات الغش« تتحدى وتعد الطالب بتسريب امتحانات اليوم

تفعيل الفصل البرملاني بعد تكرار هروب النواب

سفينة فرنسية جديدة للمعاونة
في البحث على صندوقي »املنكوبة«

خضير رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للهيئة 
العامة لالستثمار واملناطق احلرة

أكدت مصادر في جلنة التحقيق في حادث الطائرة املصرية 
املنكوبة، التي سقطت في مياه البحر املتوسط 19 مايو املاضي، 
خالل رحلتها من باريس إلى القاهرة، وصول السفينة الفرنسية 
»ديب أوشن س���يرش« اخلميس املقبل للمساعدة في عملية 

البحث عن الصندوقني األسودين.
وأكدت املصادر أنه حتى اآلن لم يتم حتديد موقع الصندوقني 
بدقة، رغم حتديد مس���احة محددة للبحث عنهما بعد التقاط 
إشارات أحد الصندوقني من قاع البحر، ورغم اجلهود املبذولة 

من جانب فرق البحث واإلنقاذ.
وأضافت املصادر أنه فور انتش���ال الصندوقني األسودين 
للطائرة سيقوم فريق احملققني املصريني بتفريغ محتوياتهما 
في معمل موج���ود في مقر اإلدارة املركزية حلوادث الطيران، 
حيث ستساعد محتويات الصندوقني في معرفة حقيقة اللحظات 
األخيرة من سقوط الطائرة عن طريق مسجل احلوار الذي دار 
في قمرة القيادة والبيانات التي توضح حالة أجهزة الطائرة 
أثناء سقوطها على أن يتم إصدار تقرير مبدئي حول احلادث 

خالل يونيو احلالي.

القاهرة � أ.ش.أ: أعلنت وزيرة االس���تثمار داليا خورشيد، 
بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار واملناطق 
احلرة، عن قرار رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل، بتعيني 
محمد خضير، رئيسا تنفيذيا جديدا للهيئة العامة لالستثمار 

واملناطق احلرة، بعد خلو املنصب ألكثر من 11 شهرا. 
وقالت خورشيد إن اختيار الرئيس التنفيذي للهيئة استغرق 
بعض الوقت، ألنه مت وفق أسس ومعايير غير تقليدية، متاشيا 
مع توجيهات القيادة السياسية بدمج اخلبرات الشابة، التي لها 
خبرات متنوعة محليا ودوليا، ضمن منظومة العمل في الدولة، 
فضال عن تفهم احتياجات املستثمرين املصريني واألجانب ليتم 
توظيف كل اإلمكانيات لتحقيق طفرة في منظومة االستثمار في 
املرحلة املقبلة.  وأكدت، أن خضير سيعمل بالتعاون مع زمالئه 
في الهيئة على حتس���ني اخلدمات املقدمة جلميع املستثمرين 
واإلسراع من وتيرة اآللية اجلديدة لفض املنازعات، لبث رسالة 

طمأنة جلميع املتعاملني مع الهيئة. 

فانوس رمضان  بني 50 و300 جنيه


